
Dekoracyjny 
wianek na stół, 

śr. 32 cm, 
Home & You 

Święta wielkanocne tuż-tuż. 
Przedstawiamy kilka 
inspirujących propozycji 
na wystrój jadalni. Dużo 
tu drewna w połączeniu 
żywymi kolorami 
- w końcu mamy już 
wiosnę. Zieleń i motywy 
kwiatowe obowiązkowe! 

TEKST OLGA KASS 

JADALŃ IA 
na Wielkanoc 

Kieliszek na jajko, 
z łyżeczką, proj. 
Marcel Wanders, 

czerwonamaszyna.pl 

iti 

Doniczka na ziota 
śr. 10 cm 

home-you.com 

. 
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Stoi z kolekcji 
Davos, orzech 
amerykański, 

na zamówienie 
Ludwik Styl 

Patera 
Garnera, 

wys. 33 cm, 
IKEA 

Krzesło Harry, 
stalowy drut, 
tapicerowana 

poduszka 
superwnetrze.pl 



KUPUJEMY 

ZE SMAKIEM 
Oryginalna aranżacja świątecznego stotu 
- wielkanocny barszcz zamknięty w dużej 
pisance. To lubimy. Na zdj. porcelanowa 
kolekcja duńskiej marki Royal Copenhagen, 
zawieszki jajka, 100 zl, pojemniki w kształcie 
jajka, wys. 12 cm, 205 zl/szt. dostępne 
na zamówienie w salonach Rosenthal, 
sklep.rosenthal.pl 

Sztućce z serii Alba 
włoskiej marki 

Lagostina, 
kpi. dla 12 osób, 

75 szt., 
kuchniaiq.pl 

Porcelanowa filiżanka, 
kolekcja Amazonia, 



OWOCE LEŚNE 

Sztucce S+ Blueberry, Villeroy & Boch 
24 elementy, kitaba.pl 

« 

Dzbanek z kolekcji Koi 
17,5x24 cm, AD Loving 

Home 

Zestaw 4 misek Mini Bowls 
na przekąski, rossi.pl Krzesło Walker, 

aluminium, wys. 80 cm, 
opaandcompany.com 

KOLOROWO, PASTELOWO 
Taka jadalnia to dowód, że „je się oczami". 
Meble w smakowitych kolorach, kojarzących 
się z owocami i ciastkami. Do tego prosta, 
biata zastawa, wszystko przemyślane 
w najdrobniejszym szczególe. Jest pysznie! 
Na zdj. porcelana firmy Rosendahl, 
do kupienia na stylowazastawa.pl 



KUPUJEMY 

Z ENERGIĄ SŁONECZNIE 

II 
Talerz 
ceramiczny 
F&F Home 
Tesco 

Pojemniki 
na ocet i oliwę 

Niklas 
ceramika 

Duka 

Łyzeczka do jajek 
dl. 12 cm 
6 szt. w komplecie 
Gasnoniebieska 
żótta, koralowa, 
turkusowa, różowa 
szara), tchibo.pl 

Zestaw 2 podstawek pod jajko 
Strażnik, porcelana i silikon, 
9,4x5,5 cm, homebutik.pl 

Misa Clouds, 37x22,5x4 cm, 4 szt., BoConcept 

Stoi Croissant 591, Blat 100x100 cm 
z MDF-u lub laminatu HPL, nogi bukowe 

dadodesign.pl Stoi Maple-M04, blat: sklejka pokryta laminatem 
podstawa: stal malowana proszkowe 

ikershop.com/pl 

Krzesło Form 
Normann Copenhagen 
siedzisko z tworzywa, 
drewniane nogi, 
atakdesign.pl Dywan Gunnel 

Brita Sweden 
dwustronny 

miękki plastik 
mood-board.pl 



NATURALNIE 
SPOKÓJ I HARMONIA 
Jadalnia w stylu skandynawskim. Proste meble i oszczędne 
dekoracje: stót Nornas, z opuszczanym blatem, 599 zl, 
161/221x88 cm, tawka sosnowa Nornas, 299 zt, IKEA 

Świecznik Tippetop, 
drewno, westwing.pl 

Półmisek Gourmet 
Kontrast, Arzberg 

portform.pl 

Stół Attention, Forte, 
160-207x90x73 cm, kolor Dąb sonoma, 

kelman.com.pl 
Krzesło N1, 
Ethnicraft 
drewno tekowe 
NAP 

Dywan Mariko grey, 140x200 cm. 
vellahome.pl 
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LEKKOŚĆ FORM WIOSENNA ZIELEŃ 
Talerz deserowy, 

new bonę China, śr. 20,5 cm, 
Home & You 

Lampa Bond, 
fornir z drewna jesionu, 
40x40x38 cm, 
dutchhouse.pl 

Lampa wisząca 
Molekular 
68x78 cm 
opaandcom-

.com 

Widelec do ostryg 
i małż Colombina 
fabrykaform.pl 

Patera na ciasto 
Dressed, drewno bukowe 

śr. 31,5 cm, 
czerwonamaszyna.pl 

Bawełniany | 
obrus 

145x200 cm 
H&M Home 

Karafka 
z podwójną 
ścianką 
poj. 750 ml 
inbook.pl 

Stoi usala, blat 
z wysokiej jakości ptyty MDF 

oraz drewnianego forniru 
nogi z litego drewna 

beliani.pl Kubek porcelanowy 
kwiecisty wzór, 

Zara Home 

Krzesło Askeby, 
lite drewno 

kauczukowe, 
jysk.pl 

Patera 
na owoce 
Communicator 
Arrow 

Krzesło Kyla, 
Absynth, 

tapicerowane 
stelaż dębowy, 

outlabsklep.pl 

0x33 cm, 


